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Președintele CJ Ilfov, 
Hubert Thuma, a anunțat 
că Direcția Generală 
de Asistență Socială 
și Protecția Copilului 
(DGASPC) Ilfov caută 
asistenți maternali. 
”Oameni cu suflet mare, 
care să-și dorească 
să ajute un copil să 
crească frumos, să-i 
ofere afecțiune, să-l 
modeleze corect. Un 
asistent maternal este 
o persoană care ia un 
copil în plasament și îl 
crește în propria casă. 
Sunt mai multe condiții 
pe care trebuie să le 
îndeplinească: să aibă 
spațiul necesar, studii 
medii, să nu aibă cazier, 
să nu aibă probleme 
medicale, să nu fie 
pensionat pe caz de boală. 
Și, desigur, să vrea să 
lucreze. Cine vrea să fie 
asistent maternal poate 
lua legătura cu colegii mei 
de la DGASPC Ilfov, la 

numărul 021.369.58.89, 
interior 118, sau pe 
mail, la dgaspcif@
protectiacopilului.ro. 
Urmează un interviu, o 
evaluare, apoi se face un 
curs de atestare, care 
este gratuit. Un asistent 
maternal primește în jur 
de 2.400 de lei lunar, 
cu sporuri și în funcție 
de vechime. Copilul 
luat acasă primește o 
alocație de plasament, 
de 950 de lei, pe lângă 
alocația de stat. Posturile 
de asistenți maternali îi 
vizează pe cei care nu 
au un loc de muncă. Cei 
care sunt deja angajați, 
dar își doresc să aibă grijă 
de un copil și să facă o 
faptă bună, au varianta 
de plasament familial, 
pentru care primesc 420 
de lei pe lună, plus cei 
950 ai copilului (suma 
diferă, în cazul copiilor 
cu dizabilități)”, a explicat 
Hubert Thuma.

Poftiți la teatru!

Se caută ”părinți”

Teatrul Godot invită 
publicul la premiera 
spectacolului VINO 
VERITAS, în regia lui 
Daniel Popa, la Palatul 
Bragadiru din București, 
pe 5 februarie, de la ora 
19.00. ”O comedie neagră 
semnată de dramaturgul 
și scenaristul american 
David MacGregor, Vino 
Veritas s-a bucurat de 
reprezentații pe scene din 
întreaga lume, dar și de 
o ecranizare omonimă, 
în anul 2013, în regia 
cunoscutei Sarah Knight. 
”Vino (Veritas) să vezi 
un spectacol sincer și 
fără artificii, cu actori 
excelenți și cu un text 
plin de umor, pentru 
că altfel nu ai cum să 
discuți despre teme 
atât de serioase fără să 

cazi în patetism”, spune 
regizorul Daniel Popa.
Așadar, publicul este 
așteptat la o experiență 
culturală aristocratică, 
într-un palat cu aer 
interbelic, din inima 
Bucureștiului! Biletele se 
pot procura de pe site-ul 
Teatrului Godot, dar și pe 
platformele de ticketing.

”Procesul de plată es-
te unul foarte simplu și in-
tuitiv. Pe ecranul aparatului 
de plată, contribuabilii pot 
accesa meniul Impozite și 
Taxe, selectează localitatea 

Glina și vor alege una din-
tre cele 2 metode de iden-
tificare: scanarea codu-
lui de bare care apare pe 
înștiințările de plată sau in-
troducerea codului nume-

ric personal sau a codului 
de identificare fiscală.

Selfpay este un sis-
tem de plată accesibil 
pentru utilizatorii din în-
treaga țară, oferind po-
sibilitatea de a efectua 
plăți non-stop, 24/24, 7 
zile din 7, prin interme-
diul celor peste 9.000 de 
Stații de Plată disponibile. 
Acesta funcționează ca un 
<<casier>>, permitând 
utilizatorilor să plătească 
cu ușurință atât cu cardul, 

cât și cu numerar.
Atât locuitorii co munei 

Glina, cât și reprezentanții 
societăților comerciale pot 
achita taxele și impozite-
le locale folosind Stațiile 
SelfPay sau pot face pla-
ta online prin intermediul 
platformei ghișeul.ro. Fără 
cozi, fără timp pierdut pe 
drumuri și fără stresul de a 
aștepta la ghișee, plata ta-
xelor și impozitelor devine 
o activitate rapidă și efici-
entă pentru toți contribua-

bilii din Glina.
În plus, vă reamintim 

că persoanele fizice pot 
achita până la 31 martie 
2023, cu o reducere de 
10%, taxele și impozite-
le datorate bugetului local 

pentru anul curent. Date-
le de acces pentru plat-
forma ghiseul.ro se pot 
obține prin simpla solici-
tare transmisă pe site”, a 
anunțat primarul localității 
Glina, Răzvan Tudor.

Fără cozi la plata taxelor și 
impozitelor, în Glina

Anul acesta, plata obligațiilor fiscale 
a devenit mai accesibilă pentru toți 
contribuabilii din Glina, deoarece au fost 
implementate 7 Stații de Plată SelfPay, 
care sunt disponibile în diferite magazine 
din localitate.

Vaccinarea 
împotriva gripei este 
posibilă, începând 
de zilele trecute, 
și în farmaciile 
comunitare din 
România, autorizate 
în acest sens de 
Ministerul Sănătății, 
în cadrul unui 
program pilot. 
ATENȚIE! Vaccinul 
gripal nu este 
oferit gratuit în 
farmacii, iar cei care 
doresc să le fie 
administrat trebuie 
să îl cumpere în 
prealabil, însă 
administrarea lui în 
farmacie îi scutește 
pe doritori de un 
drum suplimentar cu 
vaccinul cumpărat 
din farmacie la 
medicul de familie.

”Necesitatea imple-
mentării acestui program 
pilot este justificată, în 
condițiile în care ratele de 
acoperire vaccinală în Ro-
mânia sunt în scădere, iar 
sezonul gripal 2022-2023 
este mai sever comparativ 
cu ultimele două sezoane, 
motiv pentru care a și fost 
instituită starea de alertă 
epidemiologică din cau-
za gripei”, se arată  într-un 
comunicat al Colegiului 
Farmaciștilor. Vaccinarea 
antigripală în farmacii se 
realizează de către farma-
ciștii care au absolvit cur-
suri de pregătire postuni-
versitară, organizate de 
universitățile de medicină 
și farmacie din România în 
perioada noiembrie - de-
cembrie 2022.

Unde te poți 
vaccina în 
farmacie? Lista 
farmaciilor 
autorizate din 
București și din 
țară

Vaccinarea antigripa-
lă se putea face, săptă-
mâna trecută, spre exem-
plu, în farmaciile autori-
zate din București și din 
15 județe ale țării, potrivit 
Colegiului Farmaciștilor. 
Însă, lista farmaciilor es-
te într-o continuă comple-
tare, iar aceasta este pu-
blicată pe site-ul Ministe-
rului Sănătății la rubrica 
Pacienti/Farmacii și dro-
gherii/tabel farmacii vac-
cinare, pe site-ul Colegiu-
lui Farmaciștilor din Ro-
mânia, la adresa www.co-
legfarm.ro, precum și pe 
site-ul www.serviciifarma-
ceutice.ro.

Ce trebuie să 
faci pentru a 
te vaccina la 
farmacie?

Persoanele care do-
resc să se vaccineze îm-
potriva gripei sezoniere în 
farmaciile comunitare tre-
buie:

 să consulte lista 
farmaciilor autorizate, să 
aleagă una și să se pro-
grameze telefonic,

 să solicite reco-
mandare medicală de 
vaccinare antigripală - fie 
medicului de familie, fie 
unui alt medic specialist, 
dacă în anii anteriori au 
fost cel puțin o dată vac-
cinați împotriva gripei se-
zoniere,

 să se prezinte la 
data programării cu re-
comandarea medicală în 
farmacia autorizată,

 să achiziționeze 
vaccinul antigripal în vede-
rea administrării acestuia.

Așadar, vaccinarea în 
farmacie se face numai cu 
recomandare de la me-
dic! Vaccinul antigripal se 
va administra numai după 
efectuarea unei anamne-
ze minimale de către far-
macist, pentru identifica-
rea unor eventuale con-
traindicații sau precauții la 
vaccinare. Vaccinarea în 
farmacii nu se efectuea-
ză dacă persoana respec-
tivă nu a mai fost vacci-
nată anterior antigripal și 
nu prezintă o recomanda-
re medicală în acest sens!

”Recomandăm tutu-
ror, în special persoanelor 
aflate la risc, să aibă gri-

jă de sănătatea lor și să 
se protejeze în fața gripei, 
în contextul creșterii ex-
plozive a cazurilor de gri-
pă sezonieră. Farmaciș-
tii sunt alături de oameni 
pentru a-i ajuta să de-
pășească cu bine aceas-
tă perioadă de alertă epi-
demiologică, când gripa 
sezonieră s-a suprapus 
peste alte viroze și poate 
afecta starea de sănătate 
a populației”, a comple-
tat președintele Colegiului 
Farmaciștilor, Dumitru Lu-
puliasa. Iar secretarul ge-
neral al Colegiului Farma-
ciștilor din România, Flo-
rina Bonifate, a subliniat 
că ”farmaciile care s-au 
înscris în programul pilot, 
autorizate să efectueze 
vaccinare antigripală, pun 
la dispoziția pacienților 
toată infrastructura și ex-
pertiza necesară pentru a 
veni în întâmpinarea celor 
care doresc să se vacci-
neze împotriva gripei se-
zoniere”. ”Înțelegem difi-
cultatea perioadei pe care 
o traversăm și credem că 
orice soluție suplimenta-
ră care îi ajută pe oameni 
să se protejeze împotriva 
gripei prin vaccinare este 
mai mult decât binevenită 
în acest moment”, a spus 
Florina Bonifate.

A început vaccinarea 
antigripală în farmacii


